Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. z
siedzibą w WARSZAWIE,
OKREŚLONYCH w pkt. 7.7. STATUTU DOM DEVELOPMENT S.A.

Ja, niżej podpisany Krzysztof Grzyliński, niniejszym oświadczam, że zarówno ja, jak i moje
osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni:
− nie jesteśmy i nie byliśmy pracownikami Dom Development Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie („Spółka”), podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub
dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat oraz nie jesteśmy i nie byliśmy przez ostatnie
5 lat związani ze Spółką, jej podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi lub
dominującymi umowami o podobnym charakterze,
− nie jesteśmy i nie byliśmy zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub
dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku
przez ostatnie 5 lat,
−

nie otrzymujemy żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu
członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze
Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,

−

nie jesteśmy akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje
przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub
przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi
funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,

− nie jesteśmy i nie byliśmy przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami
obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,
− nie mamy i nie mieliśmy przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami
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zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez
ostatnie 3 lata,
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− nie mamy i nie mieliśmy przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych
ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner,
akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie
gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym
finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub
organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,
− nie byliśmy członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od
pierwszego wyboru,
− nie jesteśmy członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest
członkiem rady nadzorczej tej innej spółki,
− nie łączą nas rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem lub akcjonariuszami
Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

Krzysztof Grzyliński
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